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Interposició de recurs especial en matèria de contractació o reclamació o qüestió de nul·litat dels sectors especials
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Dades de la persona recurrent o reclamant
Tipus de persona:
Dades del / de la representant, si escau
Dades de l'advocat
Adreça a efectes de comunicacions/notificacions1
Estic assabentat/da que les comunicacions i notificacions sobre la tramitació d'aquest es faran per mitjans electrònics.
Rebré avisos per correu electrònic sobre la tramitació d'aquest procediment a l'adreça electrònica prèviament informada.
1. D'acord amb l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,del procediment administratiu comú de les administracions públiques estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Administració:a) Les persones jurídiques.b) Les entitats sense personalitat jurídica.c) Les persones que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.d) Les persones que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques, per als tràmits i actuacions que efectuïn amb aquestes per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada administració.
Les notificacions electròniques es poden consultar a «La meva carpeta», dins de tramits.gencat.cat. Podeu accedir-hi mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús. Consulteu quins són els certificats acceptats. Recordeu que des de l'emissió de l'avís de notificació, disposeu de 10 dies naturals per a acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada. Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, aquesta es considerarà practicada.
D'acord amb l'art. 54 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de Contractes del Sector Públic les comunicacions i les notificacions amb els interessats en el procediment de contractes del sector públic es faran per mitjans electrònics
Dades del recurs especial en matèria de contractació
Dades de la reclamació dels sectors especials en matèria de contractació
Dades de la qüestió de nul·litat dels sectors especials en matèria de contractació
Motivació i Sol·licitud
Se sol·liciten mesures provisionals? 
S'aporten mitjans de prova? 
Documentació annexa
Recurs especial en matèria de contractació:
Reclamació dels sectors especials:
Qüestió de nul·litat dels sectors especials:
Sol·licitud d'expedició de certificat en relació amb la representació
Sol·licito que s'expedeixi certificat en relació amb la representació acreditada en la presentació del recurs actualment en tramitació en 
en aquest tribunal, amb número d'expedient 
per a la seva unió al procediment.
Protecció de dades
 
En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de l'article 13 del Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
 
DECLARO que he estat informat del següent: 
 
Les dades personals facilitades s'incorporen als fitxers de dades personals següents:  
 
Serveis i tràmits gencat 
 
1. L'òrgan responsable del fitxer és Direcció General d'Atenció Ciutadana, i la seva finalitat és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits. 
 2. Com a titular de les dades, tinc dret a exercir els drets d'accés a les meves dades, la rectificació o supressió, cancel·lació, oposició, així com la limitació del tractament i portabilitat de les dades davant de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, és Via Laietana 14, 3a planta, 08003 Barcelona. 
 3. Com a titular de les dades personals, tinc dret a retirar el meu consentiment al tractament de les meves dades en qualsevol moment i a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya. 
 
 Recursos, reclamacions i qüestions de nul·litat en matèria de contractació administrativa:
 
 1. L'òrgan responsable del fitxer és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. La finalitat del fitxer és la gestió dels recursos especials, les reclamacions i les qüestions de nul·litat en matèria de contractació administrativa que tramita el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre. 
2. Com a titular de les dades, tinc dret a exercir els drets d'accés a les meves dades, la rectificació o supressió, cancel·lació, oposició, així com la limitació del tractament i portabilitat de les dades davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, Via Laietana, 14, 08003, Barcelona 
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